
  التنسونا من دعائكم
 
 
 

 احیاء
 
• 
• 
• 
 
 
 

 ١- دیدان الفالریا البالغة تعیش في الجهاز ......... لالنسان :
 العضلي
 الهضمي
 العصبي

Ê اللیمفي 
 

 ٢- للعدید من الرخویات طاحنة تستعملها في :
 الحركة

 دوران الدم
Ê جمع الطعام 
  إخراج الفضالت

 
 ٣-- اي الرخویات التالیة ینتمي إلي طائفة ذات المصراعین :

Ê المحار 
 االخطبوط
 الحلزون
 السبیدج

 
 ٤- حلقات منتفخة من جسم دودة االرض تنتج الشرنقة :

 الشرج
 الهلب

 االشواك



Ê السرج 
 

 ٥- الهیكل الخارجي للمفصلیات یتركب من مادة :
 السیلیوز
 اللجنین

 السیوبرین
Ê الكایتین 

 
  ٦-المفصلیات تستعمل ......... للتخلص من الفضالت

 الكلى
Ê انابیب ملبیجي 

 النفریدیا
  الخالیا اللهبیة

 
 

 ٧-علم یدرس العالقات المتبادلة بین المخلوقات وتفاعالتها مع بیائتها :
 

 علم االرض
 علم االحیاء
Êعلم البیئة 

 الكیمیاء
 

 ٨-من امثلة النباتات المفترسة:
 القمح
 الذرة

Ê الفینوس 
  الهالوك

 
 ٩-عالقة یستفید منها مخلوق حي بینما یتضرر االخر:

 
 التنافس
 التعایش
 االفتراس
Ê التطفل 

 
 ١٠- عالقة بین مخلوقین یستفید كل منهما من االخر:

 
Êالتقایض 



 التنافس
 االفتراس
 التطفل

 
  ١١-اعلى مستویات التنظیم :

 
  المجتمع الحیوي

 النظام البیئي
 المنطقة الحیویة

Ê الغالف الحیوي 
 

 ١٢-مجموعة واسعة من االنظمة البیئیة التي تشترك في المناخ نفسه :
 

 المجتمع الحیوي
Ê المنطقه الحیویة 

 النظام البیئي
  الغالف الحیوي

 
 ١٣-ما المصطلح الذي یصف دور النحلة في جمع حبوب اللقاح :

 
 مفترس

 موطن بیئي
Ê حیز بیئي 

 طفیل
 

 ١٤-اي المخلوقات التالیة قارتة:
 البقرة
 االسد
 الجراد
Ê الدب 

 
 ١٥-مخلوقات حیة تتغذى على اجزاء من المواد المیتة :

 
 اكالت اللحوم

Ê المخلوقات الكانسه 
 اكالت االعشاب

 المخلوقات القارتة
 



 ١٦-الفطریات من امثلة :
 

 اكالت اللحوم
Ê المحلالت 

 المخلوقات القارتة
 اكالت االعشاب

 
 ١٧- العملیة التي تحول بها مركبات النیتروجین الثابتة إلي غاز النیتروجین :

 
 انتاج النیتروجین

Ê ازالة النیتروجین 
 تدویر النیتروجین
 تثبیت النیتروجین

 
 ١٨-عملیة یتم فیها تثبیت غاز النیتروجین وتحویله إلي شكل یستفید منه النبات :

 
 انتاج النیتروجین
  ازالة النیتروجین
 تدویر النیتروجین

Ê تثبیت النیتروجین 
 

 ١٩-یدخل الكربون واالكسجین ضمن عملیتین حیویتین رئیسیتین هما :
 

 تكون الفحم والبناء الضوئي
Ê البناء الضوئي والتنفس 

 احتراق الوقود والغابات
 الموت والتحلل

 
 ٢٠- نموذج مبسط یمثل انتقال الطاقة في النظام البیئي :

 
Ê السلسلة الغذائیة 

 الكتلة الحیویة
 الشبكة الغذائیة

  االهرامات البیئیة
 

 ٢١-اذا احتوى الجدار الخلوي لخلیة بكتیریا على طبقة سمیكه من الببتیدوجالیكان فإنها تتلون بعد صبغها
 بصبغة جرام باللون …

 



   -الوردي
Ê القرمزي- 

   -األصفر
   -البرتقالي

 
 ٢٢- البكتیریا الحقیقیه جدرها الخلویه تحوي مادة …

   -الكایتین
  -السیلیلوز
   -اللجنین

Ê الببتیدوجالیكان -  
 

 ٢٣-وجد عبداهللا خلیه وأثناء فحصها تحت المجهر اكتشف ان هذه الخلیه لیس لها عضیات محاطه بأغشیة ،
  في اي الممالك التألیه یمكن تصنیفها ؟

 
  -الفطریات
 -الطالئعیات
   -النباتات

Êالبدائیات-  
 
 

  ٢٤-بعض البكتیریا البدائیة تستخدم االسواط ل
  -االلتصاق بالسطوح :
   -الحمایه من الجفاف

  -التغذیه
Ê الحركه-    

 
 ٢٥- البكتیریا الهوائیة اإلجباریة تحتاج الى ……… للنمو :

   -الهیدروجین
Ê األكسجین- 

   -الكربون
   -النتیروجین

 
 ٢٦- تكون اإلبواغ الداخلیه في البكتیریا یعد شكًال من أشكال:

   -النمو
   -التكاثر
Êالبقاء-   
  -الحركه

 



 ٢٧- العالقة بین البكتیریا المثبتة للنتیروجین وجذور النباتات البقولیة …
Ê تكافل-   

   -ترمم
   تتطفل

  -افتراس
 

  ٢٨-تستخدم ………… في صناعة الجبن واللبن والمخلل
   -الفطریات

Ê البكتیریا-  
   -الفیروسات
   -الطحالب

 
  ٢٩-السل من االمراض التي تصیب االنسان وتسببها

   -الفیروسات
   -الفطریات
Ê البكتیریا-   

   -الطحالب
 

  ٣٠ -حد االمراض الجنسیه التي تسببها البكتیریا لإلنسان
   -السل

   -الكولیرا
   -التیتانوس

Ê الزهري-   
 

 ٣١- تمكن محمد من عزل مسبب مرض ما فوجد انه یتكون من مادة وراثیه محاطه بغالف من البروتین ، في
  اي مما یلي یمكن تصنیفه

   -البكتیریا
Ê الفیروسات-    

   -الفطریات
    -البدائیات

 
  ٣٢- اي المواد التالیة موجوده في جمیع الفیروسات ؟

Êمادة وراثیه ومحفظه-   
   -نواة ومادة وراثیه ومحفظة
   -نواة ومحفظة ورایبوسومات
  -نواة ومادة وراثیه وغشاء

 
  ٣٣-اإلیدز من االمراض الجنسیه التي تصیب االنسان وتسببها



   -البكتیریا
  -الطحالب
   الفطریات

Ê الفیروسات-   
 

 ٣٤- احد االمراض التنفسیه لإلنسان …
   -السل

  -السعار
   الجمره الخبیثه
Ê االنفلونزا- 

 
 ٣٥- فیروس االنفلونزا من الفیروسات التي تتكاثر عن طریق …

Ê دورة التحلل-   
  -الدورة االندماجیة

   -دورة الخلیة
   -الدورة العضویه

 
 ٣٦-المادة الوراثیة للفیروس تلتئم مع كروموسوم خلیة العائل خالل …

   -دورة التحلل
Ê الدورة االندماجیة-  

   -دورة الخلیه
  -الدورة العضویه

 
  ٣٧- احد الفیروسات التي تتكاثر عن طریق الدورة االندماجیة فیروس

Ê القوباء التناسلیة-  
   -االنفلونزا
   -الرشح
    -السل

 
  ٣٨- بروتین یسبب العدوى او المرض ویسمى الدقیقة البروتینیة المعدیة

   -الفیروس
Êالبریون-   

   البكتیریا
 -الجراثیم

 
  ٣٩- اختالل وراثي یؤثر في إفراز المخاط والعرق

   -التلیف الكیسي
  -المهاق



   -تاي-ساكس
  -الجالكتوسیمیا

 
  ٤٠- اختالل جیني یؤدي اال ختالل وراثي یؤثر في إفراز المخاط والعرق

   -التلیف الكیسي
  -المهاق

   -تاي-ساكس
   -الجالكتوسیمیا

 
  ٤١-اختالل جیني یؤدي الى غیاب صبغة المیالنین في الجلد والشعر

   -التلیف الكیسي
Ê المهاق-    

   -مرض تاي -ساكس
   -الجالكتوسیمیا

 
 ٤٢- اختالل وراثي ینتج عن عدم قدرة الجسم على هضم الجالكتوز

   -التلیف الكیسي
  -المهاق

   -مرض تاي -ساكس
Ê الجالكتوسیمیا-  

  ٤٣- أي االختالالت التألیه یعد اختالال وراثیًا سائدًا
   -المهاق

   -التلیف الكیسي
   مرض تاي -ساكس
Ê مرض هنتجتون  

 
  ٤٤- مخطط ……… یتتبع وراثة صفة معینه خالل عدة اجیال

Ê السالله-   
   -الكروموسومات

   -الجنس
    -الجینات

 
  ٤٥- نمط وراثي معقد ینتج صفة وسطیة تجمع بین صفات اآلباء

   -السیادة التامه
Ê السیادة غیر التامه-   

   -السیادة المشتركه
   -السیادة المندلیة

 



  ٤٦-مرض أنیمیا الخالیا المنجلیه یتبع وراثه
   -السیادة التامه

   -السیادة غیر التامه
Ê السیادة المشتركه   

  -السیادة المندلیة
 

 ٤٧-في مستشفى اختلفت اربع عائالت على نسب مولود ، فإذا كانت فصیلة دم المولود Oفأي العائالت التالیة
 الیمكن نسب المولود لها ؟

B واالم A األب-   
Ê O واالم AB األب     

O واالم B األب-   
A واالم O األب    

 
  ٤٨- لون الفراء في االرانب یتبع وراثة
Ê الجینات المتعددة المتقابلة-   

     -الجینات الممیته السائدة
   الجینات الممیتة المتنحیة

     -الجینات المرتبطة بالجنس
 

  ٤٩-مالذي یحدد الجنس في االنسان
Ê Y و X الكروموسومان-   

     -الكروموسوم رقم 21
   -السیادة المشتركه
       -التفوق الجیني

 
Barr ٥٠- أین توجد اجسام بار  
Ê في الخالیا الجسمیة االنثویه-   

 -في الخالیا الجنسیة األنثویة
   -الجینات الممیتة السائدة

     -الجینات الممیتة المتنحیة
 

X ٥١- صفات تتحكم فیها جینات محمولة على الكرموسوم  
Êالصفات المرتبطة مع الجنس-   

   -الصفات المتأثرة بالجنس
   -الجینات الممیتة السائدة

      -الجینات الممیتة المتنحیة
 

  ٥٢- اي التراكیب الجینیة التالیة یعطي لون الجلد نفسه للتركیب AABBcc ؟



AaBbCc-  
- aaBBcc  
AABbCC. 

-  -ÊAaBBCc 
 

  ٥٣-جین الصلع المتنحي في اإلناث والسائد في الذكور من أمثلة
   -الصفات المرتبطة مع الجنس
Ê الصفات المتأثرة بالجنس- 

   -الجینات الممیتة السائدة
    -الجینات الممیتة المتنحیة

 
 ٥٤- اي العبارات التالیة غیر صحیحه فیما یخص القطع الطرفیة

   -توجد في نهایة الكروموسوم
Ê وسكریات DNA تتكون من- 

   -تحمي الكروموسوم
    -لها دور في الشیخوخة

 
 ٥٥-عند عمل مخطط كروموسومي لمولود لوحظ ان لدیه ثالث نسخ من الكروموسوم رقم 21 فان هذا

  المولود یعاني
   -متالزمة تیرنر

 -متالزمة كلینفلتر
Êمتالزمة داون-   

   -متالزمة بار
 

 ٥٦-مالطراز الجیني ألنثى مصابة بمتالزمة تیرنر ؟
XX   -  

 -ÊXO  
XY-    

  -XXY  
 

  ٥٧- مالطراز الكروموسومي لشخص مصاب بمتالزمة كلینفلتر.
XO.  
 OY  

XYY.  
 ÊXXY 

 
RNA و DNA ٥٨-ماوحدات البناء االساسیة لكل من  

   الرایبوز.



  البیورینات
Êالنیوكلیدات   

  الفوسفور
 

  ٥٩-النیوكلیدات تتكون من سكر
   ثالثي

    رباعي
.Êخماسي   
     سداسي

 
  ٦٠- النیوكلیدات في RNA تحوي سكر

   الجلوكوز.
    المالتوز
   السكروز.

Ê الرایبوز    
 

DNA ٦١- احدى القواعد النتیروجینیه التالیة غیر موجودة في  
   األدنین.
  الجوانین

   السایتوسین.
Êالیوراسیل   

 
 ٦٢- حسب قاعدة تشارجاف فان كمیة السایتوسین في DNA تساوي

.Ê الجوانین   
     األدنین
   الثایمین.

     الیوراسیل
 

  ٦٣-اإلنزیم المسؤول عن فك ارتباط سلسلتي DNA خالل التضاعف
.ÊDNA انزیم فك التواء   

DNA انزیم ربط-    
.DNA انزیم بلمره   
   انزیم RNA البادئ

 
 ٦٤-اي اإلنزیمات التالیة یحفز اضافة النیوكلیدات المناسبة الى سلسلة DNA الجدیده ؟

.DNAانزیم فك التواء-   
   انزیم RNA البادئ

.ÊDNA انزیم بلمرة   



DNA انزیم ربط    
 

  ٦٥-یحمل المعلومات الوراثیة من DNA في النواة لیوجه بناء البروتینات
  -RNA البادئ.

Ê الرسول RNA   
  -RNA الرایبوسومي

    -RNA الناقل
 

  ٦٦- اي مما یلي ینقل األحماض االمینیة الى الرایبوسومات
  RNA البادئ.
   RNA الرسول

  -RNA الرایبوسومي
Êالناقل RNA-   

 
 ٦٧- اذ كان تتابع القواعد النتیروجینیه في جزاء DNA هو ATCAATTG فما تتابع القواعد النتروجینیة

  في جزيء mRNA المتكون منها ؟
UAGUUAAC Ê.  

  TAGTTAAC  
AUCAAUUG  

    ATCAATTG  
  ٦٨- الشفره الوراثیة في DNA مكونة من …… قواعد نتیروجینیه

Ê.ثالث   
   اربع
   خمس.
    ست

mRNA ٦٩-ماكودون االنتهاء في  
AUG. 
  AUU  
CAU. 

   ÊUAA 
  ٧٠ - عملیة یتم من خاللها ربط mRNA مع الرایبوسوم وتصنیع بروتین

   النسخ.
   المعالجة

.Ê الترجمه   
   االضافه

 ٧١- قطعة من جزيء DNA تحمل تسلسل من القواعد التالي CCCCGAATT تعرضت لطفره فأصبح
 التسلسل الحدید CCTCGAATT مانوع هذه الطفوله ؟

   تضاعف.



Ê استبدال  
   حذف.
   أضافه

 
  ٧٢- قطعة من DNA تحمل التسلسل TTAGGACCC اي مما یلي یوضح طفرة اضافة الى هذه القطعه ؟

TTACGACCC.                         TTAGACCC  
TTAGGACCC.            ÊTTAGGACCCCC 

 
 

 ٣-انفصال النظام البیئي الي اجزاء صغیرة من االرض یسمى :
 

Ê تجزئة الموطن البیئي 
 تدمیر الموطن البیئي
 فقدان الموطن البیئي

 اضطراب الموطن البیئي
 

 ٧٤- اي مما یلي یزیل الكالسیوم والبوتاسیوم والمواد الغذائیة من التربة :
 

 ماء الري
 النتح

 االسمدة
Ê المطر الحمضي 

 
 ٧٥-انواع غیر اصیلة تنتقل الي موطن بیئي جدید بقصد او بدون قصد :

 
 االنواع المحلیة

Ê االنواع الدخیلة 
 االنواع المنقرضة
  االنواع المستوطنة

 
 ٧٦-اي مما یلي من الموارد المتجددة في الطبیعة :

 
  الوقود االحفوري
Ê الطاقة الشمسیة 

 المعادن
 الیورانیوم المشع

 
 ٧٧-عملیة تستخدم فیها مخلوقات حیة الزالة السموم من منطقة ملوثة :



 
 التنوع الحیوي

 التنمیة المستدامة
Ê المعالجة الحیویة 

 االستغالل الجائر
 

 ٧٨-عدد المخلوقات الحیة لكل وحدة مساحة :
 

Ê كثافة الجماعة 
 نطاق الجماعة
 توزیع الجماعة
 مجال الجماعة

 
 ٧٩- نمط انتشار الجماعة الحیویة في منطقة محددة :

 
 كثافة الجماعة

Ê توزیع الجماعة 
 مجال الجماعة
 نطاق الجماعة

 
 ٨٠- تبأطو نمو الجماعة أو توقفه عند قدرة الجماعة االستیعابیة :

 
  النمو األسي

 النمو الهندسي
 النمو الخطي

Ê النمو النسبي 
 

 ٨١- یحدث .......... عندما یتناسب معدل نمو الجماعة الحیویة طردیا مع حجمها :
  

Ê النمو األسي 
  النمو النسبي

 النمو الهندسي
 النمو الخطي

 
 ٨٢- عدد االفراد الذین یغادرون الجماعة:

 
 معدل الموالید
 معدل الوفیات



Ê الهجرة الخارجیة 
 الهجرة الداخلیة

 
 ٨٣-عدد االفراد الذین ینضمون للجماعة:

 
Ê الهجرة الداخلیة 

 معدل الموالید
 معدل الوفیات

 الهجرة الخارجیة
 

 ٨٤- السبب المحتمل النتشار المرض بسرعة كبیرة في قطیع جوامیس:
 

 قلة مصادر الغذاء
 عوامل غیر حیویة

 زیادة المناعة
Ê زیادة كثافة الجماعة 

 
 ٨٥- اي مما یلي عامل الیعتمد علي كثافة الجماعة الحیویة :

 
 طفیل في االمعاء
Ê جفاف حاد 
  فیروس قاتل
 ازدحام شدید

 
 ٨٦- مصطلح یصف االستخدام الزائد لالنواع التي لها قیمة اقتصادیة:

 
Êاالستغالل الجائر  

 التلوث
 االنقراض

  تنوع االنواع
 

 ٨٧- مالذي یمثل قیمة اقتصادیة مباشرة للتنوع الحیوي:
 الحمایة من الفیضان

Ê الطعام 
 تحلل الفضالت
 ازالة السموم

 
 ٨٨-مصطلح یصف التجمعات "غابة،بحیرة ماء عذب.مصب،مروج" :



 
Ê تنوع النظام البیئي 

 التنوع الوراثي
 االنقراض

 تنوع االنواع
 

 ٨٩-المخلوقات التي تتكاثر بنمط استراتیجیة المعدل :
 

 تنتج اعداد قلیلة من االبناء
Ê التعتني بصغارها 

  تعتني بصغارها
 دورة حیاتها طویلة

 
 ٩٠- من المخلوقات التي تتكاثر بنمط استراتیجیة المعدل :

 
Ê الفار 

 الفیل
 الثعبان
 القرد
 

 ٩١-من المخلوقات التي تتكاثر بنمط استراتیجیة القدرة االستیعابیة:
 

 الفأر
Ê الفیل 
 الجراد
 االفعى

 
 ٩٢-الالوان المختلفة لخنفساء الدعسوقة توضح شكال من :

 
Ê التنوع الوراثي 
 تنوع النظام البیئي

 االنقراض
 تنوع االنواع

 
 ٩٣-علم یختص بدراسة حجم الجماعات البشریة وكثافتها وتوزیعها :

 
 علم االرض
 علم البیئة



Ê علم السكان 
  علم الطبیعة

 
 ٩٤-مانمط توزیع حیوانات تعیش على صورة قطیع :

 
Ê تكتلي 

 منتظم
 عشوائي

 الیمكن توقعه
 

 ٩٥-اي المناطق الحیویة البریة تحوي اكبر تنوع حیوي :
 

 التندرا
 الحشائش
 الصحراء

Êالغابات االستوائیة المطیرة 
 

 ٩٦- اسم المنطقة الحیویة االكثر تواجد في السعودیة:
 

  الغابات
 السفانا

Ê الصحراء 
 التندرا

 
 ٩٧-اي المناطق التالیة عدیمة االشجار:

 
 الصحراء
Ê التندرا 

 السفانا
 الغابات االستوائیة

 
 ٩٨- المصبات اماكن :

 
Ê انتقالیة 

 عذبة
 استوائیة
 مالحة

 



 ٩٩- نطاق من منطقة المد والجزر یكون جافا معظم الوقت :
 

 المد المنخفض
 المد المرتفع
Ê الرذاذ 

 المد المتوسط
 

 ١٠٠- اي المناطق البحیرة التالیة اكثر برودة:
 

 الشاطئیة
Ê العمیقة  

 اللجة
 المضیئة

 
 


